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VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2019
Tilapäinen kotihoito
- lääkärin suorittama kotikäynti
- tilapäinen kotisairaanhoito, tehostetun kotihoidon käynti
- tilapäinen kotihoito, enintään tunnin käynti, erityistapauksissa
Avuntarve katsotaan tilapäiseksi, jos se kestää enintään kuukauden ja palvelulla on selkeä hoidollinen tarve
- fysioterapeutin kotikäynti
- kuntouttava arviointijakso/käynti
jakson kesto 4 viikkoa, korkeintaan 8 viikkoa
- tilapäiset alle 15 min sairaanhoidolliset käynnit

€
18,90
12,00
12,00

12,00
12,00

Ateriapalvelu
- lounas (Palvelukeskus Jousi /Huuponhovi)
- lounas, kotiin kuljetettu
- pieni lounas, kotiin kuljetettu

8,10
8,60
6,60

Vaatehuolto (sotainvalidit, haitta-aste yli 10%)
- koneellinen pyykkiä
- kuljetus pesulaan

8,00
3,00

Hygieniapalvelu, sisältyy säännölliseen kotihoitoon. Muussa tapauksessa asiakas
ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta
Kuljetuspalvelu
- yhdensuuntainen matka, linja-autotaksan mukaan tai vähintään
6,00
Turvapalvelu
- turvapuhelimen auttamiskäynti kaikilta asiakkailta peritään enintään 5 kerralta kuussa
- jos hälytyskertoja kuukaudessa yli 15, asiakkaalta peritään seuraavista hälytyksistä
Seniorikeskustoiminta
- palvelutarpeen arviointi, sisältäen myös kotikäynnin
- ennaltaehkäisevän sairaanhoitajan, fysioterapeutin kotikäynnit
- seniorikeskuspäivä
- seniorikeskuspäivä ilman kuljetusta
Toimintapäivä sisältää asiakkaan psykososiaalisen ja fyysisen ohjauksen, voinnin seurannan, matkat, aamupalan tai päiväkahvin ja
lounaan

13,00
13,00/hälytys

0,00
0,00
20,00
17,00
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Muut tukipalvelut
- kiinteistön ja ympäristön hoitopalvelut/h (sotainvalidit, haitta-aste
yli 10%)
- - muuttoapu (kesto 2 tunti/kerta)

Tehostettu palveluasuminen
- Palvelukeskus Jousen vuokra / kk, sis. Sähkön
- Mäntypirtin vuokra, sis. Vesimaksun
- Mäntypirtin vuokra, sis. Vesimaksun
- Mäntypirtin vuokra, sis. Vesimaksun
- vesimaksu Palvelukeskus Jousi
- lisäpalvelut (puhtaanapito, turva ja vaatehuolto)
Ateriat tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito
- ateriapäivä (sis. Kaikki ateriat)
- aamu- tai iltapala
- lounas
- kahvi, tee ja puuroannos
- päivällinen

40,00
15,00

348,00
385,00
400,00
485,00
22,00
132,00
17,20
3,50
8,00
2,00
5,20

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu (Palvelukeskus Jousi, Mäntypirtti,
yksityiset palveluntuottajat)
- vakituinen asiakas :tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu peritään säännöllisen kotihoidon maksutaulukon mukaan yli 30h/kk. Maksu määräytyy asiakkaan
bruttotulojen perusteella. Käyttöraha vähintään 112€/kk nettotuloista.
- lyhytaikainen hoito
42,80€/vrk
Laitoshoidon asiakasmaksu (Palvelukeskus Huuponhovi)
- laitoshoidon maksu on 85% nettotuloista / kk. Suurempituloisen puolison ollessa
laitoshoidossa, hoitomaksu on 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista.
Käyttöraha 15% nettotuloista, vähintään 108 €/kk
- lyhytaikainen laitoshoito
48,90€/vrk
- lyhytaikainen laitoshoito, maksukaton ylittymisen jälkeen
22,50€/vrk
- päivä-/yöhoito
22,50€/vrk
Veteraanien siivouspalvelu
omavastuu
Veteraanien sekä yli 10 %:n sotainvalidien siivouspalvelu ostetaan
yksityiseltä palveluiden tuottajilta

7,00

